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भयाठी : अश्वलनी फले  



खऩू ऩूली दोन भरु,ं कॉन्वटेंटाइन आणण भयीना, 
आऩल्मा हशलाऱी कील ळशयातून  गालाकड ेउन्शाऱा 
घारलण्मावाठी आरे शोते. ततथं फागेत, तमांना एक 
कालळ्माचे जखभी पऩल्र ूवाऩडरे. तमांनी तमारा 
ऩाऱामचं ठयलर ंआणण तमारा “क्रा-क्रा” नाल  हदर.ं 

एका ऩाऱील ऩक्ष्माच्मा रुऩात क्रा-क्रा  खऩू  

भजेदाय  शोता, भरुांना ते रलकयच कऱर.ं लास्तलात 
तो एक खऩू खोडकय कालऱा शोता. एक हदलव 
अभ्मावाच्मा लेऱी क्रा-क्रा खोरीत उडू रागरा आणण 
भरुांच्मा ळाऱेच्मा ऩुस्तकांलय ळाई ऩवयलरी.  आणण 
जेव्शा धुतरेरे कऩड ेदोयीलय लाऱत अवत तेव्शा  

क्रा-क्रा  वगळ्मा कऩडमांच्मा पऩना काढून टाकत 
अवे. भयीनाच्मा   लाढहदलवाच्मा  ऩाटीरा तमाने 
आऩल्मा इतय मभत्ांना णखडकीतून आत घेलून आरा 
आणण  तमांनी ततथं ठेलरेर ंवगऱं रुचकय जेलण 
खाऊन टाकर.ं कॉन्स्टेंटाइन  आणण  भयीनारा  क्रा-क्रा 
रा  जंगरात वोडून द्मामरा वांगगतरे गेरे. ऩण 
जेव्शा भरु ंजंगरात यस्ता शयलरे तेव्शा ऩयत क्रा-क्रा 
नेच तमांना मोग्म यस्ता दाखलरा.तमानंतय  क्रा-क्रारा  

ऩरयलाया फयोफय याशामरा वांगगतरे गेरे-ऩण तो 
वतत खोडमा काढतच याहशरा. 

क्रा-क्राची  भनोयंजक कशाणी खयच एक खयी 
कशाणी आशे, जी  इरयना शेरच्मा काकांनी तमांना 
वांगगतरी शोती. 

खोडकय कालऱा 

इरयना शेर 



एकदा दोन भरु ंशोती - कॉन्वटेंटाइन नालाचा भरुगा 
आणण भयीना नालाची एक भरुगी. 



ते दयू कील भध्मे आऩल्मा आईलडीर आणण आऩरी  
नोकयाणी तनमातनमा फयोफय याशत शोते. 

 हशलाऱा अगधक काऱ चारणाया आणण अगधक थंड 
शोता आणण भरु ंअगधयतेने फपफ  पलतऱण्माची लाट फघत 
शोते.तमाभऱेु ते ळशय वोडून आऩल्मा गालातल्मा घयात 
जाऊ ळकरे अवते. 

तनमातनमाने तमांची खेऱणी आणण कऩड ेफयोफय घेतरे 
आणण जेव्शा वगऱं काशी आलरून झारं, तेव्शा ऩरयलायाने  

ऩॅडर स्टीभयने  नदीतून प्रलाव केरा.  

तो एक रांफचा प्रलाव शोता, ऩण ळलेटी ते आऩल्मा 
भकु्काभाच्मा जागी मेलून ऩोशचरे.  इलावका, घोड़ागाड़ी  
घेलून तमांना घयी घेलून जाण्मावाठी गोदीलय लाट फघत 
उबा शोता. 



ते  गाड़ीत फवरे आणण वमूफपुराची ळतेे भागे वोडत धुऱीच्मा 
यस्तमाने ऩुढे गेरे.  

आऩल्मा उन्शाऱी घयाच्मा पाटकातून आत मळयताच ,तमांना 
स्लमंऩाकी अलदोततमा , भाऱी – गिळा, आणण नोकयाणी भाळा 
तमांचे स्लागत कयण्मावाठी ऩऱत मेतांना हदवरे. . 

 भरु ंतमांना बेटरी आणण वयऱ 
ऩोटभाळ्मालय वगऱं भागच्मा लऴी वायखचं 
आशे ना शे फघण्मावाठी आऩल्मा खोरीत 
गेरे. 

जेव्शा तमांनी णखडकीतून डोकालून 
ऩाहशर ंतेव्शा तमांना फागेतल्मा एका 
झाडाखारी काशीतयी छोटं आणण काऱे 
ऩडरेर ंहदवर.ं  

“ते काम आशे?”  कॉन्स्टेंटाइनने 
पलचायर.ं  

"चरा जालून फघू मा.” भयीना म्शणारी.  

 गलतालय खारी, तमांना कालळ्माचे एक घामाऱ पऩल्र ू
वाऩडरे. अव ंलाटत शोतं की जवे ते आऩल्मा घयट्मातून 
खारी ऩडर ंआशे. 

“बफचाया,” भयीना म्शणारी. 
"चरा तमारा ऩाऱू मा,” कॉन्स्टेंटाइन  म्शणारा. “आऩण 
तमारा कोणतमा नालाने शाक भायामचं?” 

"क्रा-क्रा,"  कालळ्माने काल-काल केर.ं 

अळा प्रकाये तमाचं नाल क्रा-क्रा ऩडर.ं 



 भरुांनी कालळ्मारा उचरर.ं ते तनमातनमारा 
दाखलण्मावाठी तमारा घयात घेलून गेरे. तनमातनमाकड ेप्रतमेक 
गोष्टीलय इराज शोता- भरुुभाऩावनू ते लाईट स्लबालाऩमतं, 
ती काशीशी फयं करू ळकत अवे.  

तनमातनमाने कालळ्माचा जखभी ऩाम वयऱ याशण्मावाठी 
ऩामारा राकडाच्मा दोन तुकडमां भध्मे फांधर.ं 

क्रा-क्रारा भरुांचा पाय रऱा रागरा.तो हदलवबय तमांच्मा 
भागे भागे कयत अवे आणण तमांच्मा खेऱात वशबागी शोत अवे.  

तमारा अंघोऱ कयामरा आलड.े आणण जेव्शा तो  

तनमातनमारा ऩाण्मात भठुबय बोजऩत्ाची ऩाने शरलतांना 
फघे,तेव्शा तो अवा ओयड ेकी जणू तो वांगतो आशे की तमारा 
अंघोऱ कयामची आशे.  

एका ऩाऱील प्राण्माच्मा रुऩात  क्रा-क्रा  खऩू  भज़ेदाय शोता. ऩण 
भरुांना रलकयच कऱर ंकी तो एक खऩू खोडकय कालऱा शोता.  

ते फघून कॉन्वटेंटाइनने आऩल्मा 
ऩामावाठी वदु्धा राकडाची ऩट्टी 
भागगतरी आणण तवेच भयीनाने वदु्धा 
ऩट्टीची भागणी केरी.  



एक हदलव, भरु ंआऩल्मा मळषकाफयोफय  

अंकगणणताचा अभ्माव  कयत शोते, तेव्शा क्रा-क्रा 
खोरीत उडत आरा.  

 तो  भयीनाच्मा टेफरलय फवरा आणण ततच्मा 
लशीलय ळाई ऩवयलरी. भयीनाने ताफडतोफ क्रा-क्रा रा 
फागेत शाकरर.ं  

फागेत भाळा धुतरेरे कऩड ेलाऱत घारत शोती..  

क्रा-क्रा  उडारा, आणण जवे भाळाने दोयीलय कऩड ेटाकरे, 
तवे क्रा-क्राने  कऩडमाचे गचभटे काढरे. ज्माभऱेु खऩू 
कऩड ेखारी गचखरात ऩडरे.  

“तमा कालळ्मारा रगेच पऩजंऱ्मात फंद कयामरा 
ऩाहशजे,” आई जोयात ओयडरी.  

 



म्शणून जेव्शा भरु ंगालाच्मा जत्ेत फपयामरा  
गेरे, तेव्शा क्रा-क्रारा घयीच ठेलर.ं ऩण कव ंतयी 
तमारा पऩजंऱ्माच्मा फाशेय ऩडण्मात मळ मभऱार ं
आणण तो उडारा. 

“ततकड ेफघा,” कॉन्स्टेंटाइन अचानक  ओयडरा. 
“तो क्रा-क्रा च आशे.”  

वगंीतकायांना शे फघून खऩू याग 
आरा की  क्रा-क्राने तमांच्मा ढोरकीरा 
चोचीनं तछद्र ऩाडर ंआणण नाचणाये 
अस्लर मभळा खऩू यागात शोते कायण 
मा शंगाभात कोणीच तमाचा नाच फघत 
नव्शत.े भयीना  आणण कॉन्वटेंटाइनरा 
रलकयच घयी ऩाठलून हदर ंगेर.ं क्रा-क्रा 
ने खऩू शल्रा-गुल्रा ततथं केरा शोता.  



 भग भरुांनी आईची फेडरूभ वजलण्माचे -आलयण्माचे ठयलरे.   

“भी वेंट जॉजफ आशे,”  कॉन्वटेंटाइनने झाड़ू नाचलत आणण आऩल्मा 
कुत्र्माच्मा फुयीमाच्मा ऩाठीलय फवत म्शटर.ं  

“भी याजकुभायी आशे,” भयीना म्शणारी. “आऩण डॅ्रगन  म्शणून कळाचा 
उऩमोग कयामचा?” 

"क्रा-क्रा डॅ्रगन  शोलू ळकतो,” कॉन्स्टेंटाइन  म्शणारा. 

क्रा-क्रारा डॅ्रगन व्शामचं नव्शतं. एका फकंचारीने तमाने 
फुयीमारा घाफयलर ंआणण भग तमाच्मा शातात रागणाय नाशी 
अवा फाशेय उडून गेरा. घाफरून कुत्र्माने उडी भायरी तमाभऱेु   
कॉन्वटेंटाइन पयळीलय ऩडरा. तमाभऱेु आईची ऩालडय 
गामरच्मालय वांडरी.  क्रा-क्राने भाऱेलय पटकाया भायरा आणण 
भग वयऱ णखडकीतून फाशेय उडून गेरा.  



क्रा-क्रा एका उंच झाडाच्मा पांदीलय फवरा ज्माची 
भाऱ अजूनशी चोचीत रटकरेरी आशे. 

भयीना तमाच्माभागे फागेत ऩऱारी. 

“तलरयत खारी मे,खोडकय ऩषी,” तीओयडरी. ती 
झाडालय चढू रागरी, ऩण ततचा ऩेहटकोट झाडाच्मा पांदीत 
अडकरा. 

भग वगऱे रोक धालऩऱत आरे. ते फघून क्रा-क्रा  
घाफयरा आणण तमाने भाऱ खारी पेकून हदरी.कोणीतयी 
भयीनारा मळडीलय चढून लाचलर.ं क्रा-क्राच्मा खोडमांनी रोक 
खऩू त्ावरे शोते.  



भग काशी हदलवानंतय  भयीनाचा जन्भहदलव शोता. ततच्मावाठी 
वशरीची मोजना आखरी गेरी आणण ततच्मा चुरत बालांना 
आभबंत्त केर ंगेरं. कॉन्वटेंटाइनरा शे फघण्मावाठी घयी याशालं 
रागर,ं  

क्रा-क्रा  तमाहदलळी कोणतीशी खोडी कयणाय नाशी. 

“शे ठीक  नाशी आशे,”  कॉन्स्टेंटाइनने तक्राय केरी.   

"क्रा!" कालऱा म्शणारा. 

“जय तमाहदलळी  वशरीच्मा जागी खऩू ऩाऊव झारा तय!” 

"क्रा-क्रा!" कालऱा म्शणारा. 

“गाडीचे चाक तनघाले,” कॉन्स्टेंटाइन म्शणारा.  

"क्रा-क्रा!" कालळ्माने आऩल्मा डोळ्मात एक खोडकय चभक 
दाखलत म्शटरे. 

थोडमालेऱाने वगऱं कुटंुफ ऩयत आर.ं वगऱेजण  
मबजरे शोते आणण ऩामी चारत मेत शोते. 

भयीना  म्शणारी, “तू कधी पलचाय वदु्धा करू 
ळकणाय नाशी काम झार ंअवेर ते. खऩू जोयात ऩाउव 
आरा आणण आभची गाडी गचखरात पवरी आणण 
ततचे एक चाक तनघून आरे. तमाभऱेु आम्शी 
वगऱेजण खऩू लैतागरो.” 

“आणण तमावाठी आम्शी तुभच्मा कालळ्मारा दोऴ 
देलू ळकत नाशी,”लडीर भजेत म्शणारे. “फयं ठीक 
आशे, तमाचं लागणं कव ंशोतं?” 

 “खऩू चांगर!ं”  कॉन्स्टेंटाइन म्शणारा.  



कॉन्स्टेंटाइनने शी गोष्ट काशीळी रलकयच वांगगतरी. जेव्शा 
लाढहदलवाच्मा ऩंगती वाठी वगऱेजण बोजन गशृात आरे, 
तेव्शा तमांनी ऩाहशर ंकी क्रा-क्रा आणण तमाचे दोस्त आधीच 
आत आरे आशेत.  

तमांना ऩण ऩाटीत वाभीर व्शामचं आशे.   

“शे तय अतत ऩेषा जास्त झार ंआशे,” लडीर गजफना 
कयत म्शणारे. “आता तमा कालळ्मारा जालंच रागेर.” 

शे ऐकून भरु ंखऩू यडरी. ऩण आईलडीर आऩल्मा 
तनणफमा लय दृढ शोते. आता  क्रा-क्रा  तमांच्मा घयात याशणाय 
नाशी. 



 दवुऱ्मा हदलळी 
भरुांनी क्रा-क्रा रा एका 
टोऩरीत ठेलरे आणण  

इलावका  तमांना दयूच्मा 
जंगरात एका रांफच्मा 
यस्तमाने घेलून गेरा, 
श्जथं तमांना क्रा-क्रा रा 
वोडून द्मामचं शोतं.  

 जेव्शा भरु ंगाडीत चढरे 
तेव्शा ते खऩू दुुःखी शोते. रलकयच 
तमांनी ऩाहशर ंकी कालऱा आऩल्मा 
नव्मा दतुनमेत, झाडाच्मा हशयव्मा 
ऩानांत गामफ झारा. 

“तो आऩल्मा मळलाम कवा 
जगेर?” भयीनाने उतवकुतेने 
पलचायर.ं 

ते  जंगराच्मा यस्तमाने ऩयत मेत शोते तेव्शा इलाळका गव्शाची 
काऩणी कयणाऱ्मा काशी ळतेकऱ्मांळी फोर ूरागरा.  

अचानक आकाळात कालळ्मांनी झेऩ घेतरी आणण भग पटका 
भायत ते झाडाकड ेतनघून गेरे. 

"ज़या, फघा!" कॉन्स्टेंटाइन यडत म्शणारा,  

“कदागचत ते  क्रा-क्रा  रा जखभी कयतीर.” 



 भरु ंजंगरात ऩयत ऩऱत गेरे, ऩण ततथ ंक्रा-क्राचा काशी खणुा 
नव्शतमा. तमांच्मा चायी फाजूरा उंच-उंच काऱे लषृ उबे शोते आणण 
तमांच्मा ऩानांनी बयरेल्मा पांद्मा शलेत शरत शोतमा.  

"इलावका! इलावका!"  ते ओयडरे ऩयंतु तमांचे ळब्द जोयात मेणाऱ्मा 
शलेत उडून कुठेतयी शयलरे. 

भग, झाडांभधून कोणतमाशी शलेऩेषा जोयात एक ककफ ळ आलाज 

आरा. भरुांनी घाफरून एक-दवुऱ्माचा शात ऩकडरा.तेव्शा तमांना 
झाडाभधून घुयफघुयफ आलाज आरा. 

 ते एक अस्लर शोते.  



... एका वाखऱीरा फांधरेर ंअस्लर मभळा, आऩल्मा यषका फयोफय 
उब ंशोतं.  

“भरुांनो, तुम्शी जंगरा भध्मे काम कयत आशात?” अस्लराच्मा 
यखलारदायाने पलचायरे.  

“आम्शी आभचा कालऱा शयलरा आशे! आणण आता आम्शी आभच्मा 
घयाचा यस्ताशी पलवयरो आशोत,” भयीना म्शणारी. 

 भग यखलारदायाने तमांना एक चभकदाय  काऱा ऩंख  दाखलरा. 
“भरा मा यस्तमालय मभऱारा,” तमाने आऩल्मा भागे इळाया कयत 
वांगगतरे.  

भरु ंझाडांच्मा भधून 
फपयत चारत याहशरे, आणण 
ळलेटी ते जंगराच्मा फाशेय 
आरे.  

ततथून काशी अंतयालय 
तमांचं घय शोतं. 

 ऩण ततथं ओट्मालय कोण शोतं? तो क्रा-क्रा अव ूळकतो का?! 
तो ऩुढे उडत मेलून तमांची लाट फघत शोता का?  



वगऱं घय ऩामऱ्मा उतरून खारी आरं. 

 “आम्शी रोक खऩू गचतेंत शोतो,” वगऱे 
म्शणारे. 

“जेव्शा  इलावका तुभच्मा मळलाम ऩयत 
आरा, तेव्शा आम्शांरा लाटरे की तुम्शांरा 
जंगरी रांडग्माने खाऊन टाकर ंअवेर.” 

 तेव्शा अस्लराच्मा यखलारदायाने आऩरी 
ओऱख करून हदरी आणण वांगगतर ंकी कवे 
तमाने भरुांना जंगरात शयलरेर ंऩाहशर ंशोतं. 

“लास्तलात  आम्शांरा कोणी घयाचा यस्ता  
दाखलरा अवेर तय तो  क्रा-क्रा  शोता, भयीना  
म्शणारी. “तमाने आभच्मावाठी एक खणु वोडरी 
शोती आऩरा ऩंख. कृऩमा तमारा षभा कया आणण 
तमारा आभच्मा फयोफय याशू द्मा.” 

आईने लडडरांकड ेफतघतर ंआणण लडडरांनी 
आऩरी भान शरलरी. 

“आऩण क्रा-क्रारा एक वधंी देलू,” ते म्शणारे.  



ते वगऱे चशा प्मामरा फवरे आणण भरुांनी आऩल्मा 
वाशवाफद्दर ऩयत वांगगतरे. अचानक लडडरांनी आऩल्मा 
चेशऱ्मालय शात ठेलरा.  

“शी पाय भजेदाय गोष्ट आशे,” ते म्शणारे. “भी 
ळऩथऩूलफक वांगू ळकतो की भी आऩरा चष्भा घातरा 
शोता.ऩण आता तो गामफ झारा आशे. तो कुठे अव ू
ळकतो? क्रा-क्रा? क्रा-क्रा...!" 

अंत  


